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A qui va adreçat
Professionals de salut mental que treballin amb 
adolescents i famílies (psicòlegs, psiquiatres, 
treballadors socials, educadors, infermers, etc.).

Docent
Mark Dangerfield: Psicòleg especialista en 

psicologia clínica i en psicoteràpia. Psicoanalista 

(SEP-IPA). 

Coordinador de l’Equip Clínic d’Intervenció a 

Domicili (ECID) de la Fundació Vidal i Barraquer.

Supervisor MBT-A acreditat per l’Anna Freud 

National Centre for Children and Families.

AMBIT Trainer a l’Anna Freud National Centre 

for Children and Families.

Presentació
Es farà una presentació dels principals 

aspectes teòrics i tècnics del tractament 

basat en la mentalització per adolescents, així 

com una breu introducció al projecte AMBIT 

per equips que treballen amb adolescents 

d’alt risc psicopatològic.



Objectius
Oferir una breu introducció sobre alguns 
aspectes teòrics i tècnics del Tractament Basat 
en la Mentalització per Adolescents (MBT-A) i 
el projecte AMBIT.

Metodologia
• S’intercalaran les exposicions teòriques 

amb vinyetes clíniques per exemplificar els 
aspectes teòrics exposats.

Programa
• Què és la mentalització?

• Desenvolupament de la capacitat de 
mentalització

• La intervenció terapèutica: principals 
aspectes tècnics de la MBT-A

• El projecte AMBIT



www.orientat.org

SEU CENTRAL
C/ C. Vidal i Barraquer, 28
08830 Sant Boi de Llobregat
T. +34 936 358 810
orienta@fundacioorienta.com

Total hores:  3h.

Dies formació:  12 de març de 2018

Horari:  de 17 a 20h.

Lloc:  Sala Actes Fundació Orienta

c/ Lluis Castells, 21 - 08830 Sant Boi (Barcelona)

Preu:  30€

Inscripcions fins al 9 de març de 2018
(L’aforament del curs està limitat i l’admissió al mateix es 

realitzarà per rigorós ordre d’inscripció)

Transferència bancària al número de compte 
ES46.0081.0006.27.0001302533

Enviar mail a aula@fundacioorienta.com, amb el 
comprovant bancari adjuntant les dades següents: 
nom i cognoms, e-mail, professió, centre de treball 
i telèfon.

També podeu formalitzar la inscripció i pagament a 
aquesta formació a través de la nostra pàgina web:

http://www.fundacioorienta.com/cursos/

Més informació:  Maria José Muñoz - Tel. 93 635 88 10

Inscripcions 


